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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  صفحات مشرقة في عبادات العلماء

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

ينا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين،   اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبوصلى  ،الحمد هللا رب العالمين
  :أما بعد

م أنا موافق علـى إلقـاء   ، نعلي فيه خيار، ولو استشرت فيه لما قبلتليس أو هذا الدرس فإن هذه المحاضرة 
مثل هذا العنوان لما قبلت، درس في الوقت نفسه، لكن لو ع وال أقول في مقدمة هذا الدرس إال مـا  رض علي
يعني  أجبن الناس، أو بكرم أبخل الناس، كمن يضرب مثل بشجاعةيعني  علم،قلته في مقدمة الهمة في طلب ال

 -جل وعـال -نسأل اهللا  !؟والتقصير معروفٌ لدى الخاص والعام يلقي درساً عن عبادات العلماءل يؤتى بمثلي
، وأن يتفق الظاهر مع الباطن، هذا الموضوع يحتاج إلى شـخصٍ يتحـدث   أن يمن علينا وعليكم بالعمل بالعلم

وأضـرب  التي تعتري طالـب العلـم،    وطالما تحدثت عن نفسي في محاضرات كثيرة في اآلفاتعن نفسه، 
  .ع يحتاج إلى شخصٍ يتحدث عن نفسههذا الموضو :ن لم يعلم السامع، أقولوإ ،األمثلة من نفسي

ـ  -رحمه اهللا تعالى-بصنيع ابن القيم  -بعد اإلعالن-ويمكن أن أبرر القبول  ر ابـن  في طريق الهجرتين ذك
المنهج الذي يسير عليه المقربون من استيقاظهم إلى نـومهم، ذكـر خطـة عمـل     : -رحمه اهللا تعالى-القيم 
انتبهوا من النوم قبل الصبح؟ ثم بعد ذلك ما صنيعهم إذا دخلوا المسجد ألداء  ون عليها، ماذا يصنعون إذايسير

انصرافهم إلى أعماٍل أخرى مـن أعمـال   حتى ترتفع الشمس، ثم بعد ذلك  صالة الصبح، ثم بعد ذلك جلوسهم
فمنهم من يقضي مـا بـين   الشاغل، ال الدنيا، ثم يأتون لصالة الظهر، والصالة شغلهم اآلخرة، وليس من أعم

لهـم  ثم بعد صـالة العصـر   بالعبادة من ذكر وتالوة وصالة، ومنهم من يقضيه في العلم والتعليم،  الصالتين
، يـأتي وقـت   ، ثم بعد صـالة العشـاء  كذلك فليرجع إليه، ثم بعد المغرببرنامج ذكره ابن القيم في كتابه، 

، تقـرب مـن األربعـين    :وهي كما قال ،ذكروا أذكار النوم: بن القيم، وإذا أووا إلى فرشهم كما قال االوظيفة
ابن القيم لما ذكر هذا البرنامج الذي يسير عليه المقربون، أقسـم  ومن منا يستحضر أربعة فضالً عن أربعين، 

المظنون به أنه يتحدث عن نفسه، هذا الذي يغلب على الظن، ومع ذلكو ظن أنه يتحدث عن نفسه،باهللا لئال ي 
فضـالً   هذا ابن القيم هو يرسم هذا المنهج للمقربين،أنه ما شم لهم رائحة،  -رحمه اهللا تعالى-يقسم ابن القيم 

  .عن غيرهم من األبرار، وأصحاب اليمين
ذكر أنهم إذا جلسـوا بعـد صـالة الصـبح      -والفائدة وهذه زيادة في اإليضاح -رحمه اهللا تعالى-ابن القيم 

ومنهم من ينصرف دون صالة، لكن لما ذكـر   ،منهم من يصلي: ى ترتفع الشمس، يقوليذكرون اهللا تعالى حت
إنهم ال ينصرفون إال بعد الصالة، يعني صالة الضحى؛ ألن المقربين ينصرفون من عبادة : حال األبرار، قال

صـالة  عليـه ال -لى عبادة، ولن ينسوا صالة الضحى؛ ألن وقتها الفاضل لم يأت بعد، المذكور فـي قولـه   إ
  .))رمضت الفصالإذا  صالة األوابين((: -والسالم
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ـ  بصالة؛ ألنوأما بالنسبة لألبرار فإنهم ال ينصرفون إال  دنيا، هم ينصرفون بعد ذلك إلى أعمالهم في أمـور ال
  .ويخشى أن ينسوا صالة الضحى

صـلى  والشمس  حح الحديث الوارد في ذلك، أن من جلس ينتظر طلوعهر من كالم ابن القيم أنه ال يصوالظا
 الصبح بجماعة، وجلس بمصاله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، انقلب بأجر حجة وعمرة تامـة تامـة  

  .تامة
من األبرار إال بعـد هـذه    أحد ال من المقربين وال كأنه ال يصحح هذا الخبر، وإال لو صح عنده لما انصرف

يقـوى  هم، لكن الكالم ألهل العلم فيه ظاهر، القول بتحسينه، وإن صححه بعض والحديث بطرقه يقويالصالة، 
من عبـادات متنوعـة،    ويغلب على الظن لما عرف عنهالقول بتحسينه، إذا عرفنا هذا ابن القيم رسم الخطة، 

مع هذه العبادات المتنوعة يقسم باهللا أنه ما شـم   يظنه ضرب من الخيال، أو أساطير،بعضها إذا سمعه القارئ 
  .لهم رائحة

شـيء مـن    أنه ما شم لهم رائحة؟ ونحن نذكر في هذه المحاضرة قول إذا كان هذا ابن القيم يقسم باهللافماذا ن
  اء، وهم من المقربين، فماذا نقول؟العلمعبادات 

 ،وليس من عادتي أن أقاطع أحد في كالمهاله األخ الذي قدم، وذكر ما ذكر مما يخالف الواقع، وأعتذر عما ق
  .أن يعفو عني وعنه وعنكم -جل وعال-الوصف، فأسأل اهللا  ال شك أنه جاوز فيوإال 

لمن عرف حقيقة األمر، وإال فكثير مـن النـاس يظـن أن    هذا " إشراقات: "فعنوان المحاضرةإذا عرفنا هذا 
فـي  لماذا؟ ألنه يحـبس نفسـه   ظلمات،  ومن في أحكامهمالناس  واإلكثار منها، يعني في عرف عامة العبادة

لم يجرب ما جرب القوم، ولو جرب عـرف حقيقـة   وهذا فهو في ضيق، به عن الناس، مكانٍ ضيق ينزوي 
وكثير مـن  ، سالم وابن القيمالتي تحدث عنها شيخ اإلاألمر، وأنها هي السعادة وهي النعيم، وهي جنة الدنيا، 

  .أهل العلم
  :عبادات العلماء

  :عبادات العلماء :بعد هذه المقدمة أقول
وال يستحق الوصف بالعـالم إال مـن   هم أهل العلم والعمل، بهذا الوصف  ن أن يوصفواالعلماء الذين يستحقو

قُـْل هـْل يسـتَوِي    { :ثم قال }رةَ ويرجو رحمةَ ربهَأمن هو قَانتٌ آنَاء اللَّيِل ساجِدا وقَاِئما يحذَر الْآخ{عمل، 
علَا ي ينالَّذو ونلَمعي ينالَّذونفدل على أن أهل العلم المستحقين لهذا الوصف هـم أهـل    ]سورة الزمر) ٩([}لَم

  .عملون بالعلم ليسوا من أهل العلمفالذين ال يالعمل، 
يحمل هذا العلم ((: -رحمه اهللا-ممن صححه اإلمام أحمد ه عند أهل العلم ووفي الحديث المختلف في تصحيح

من أهـل الفسـق    ومفهومه أن الذين ال يتصفون بهذا الوصف دول،فأهل العلم هم الع ))عدوله من كل خلف
 ))حمل هذا العلم من كل خلـف عدولـه  ي(( ف بالعدالة ليسوا من أهل العلموالتفريط الذين ال يستحقون الوص

  .إذاً الذي يحملونه ليس بعلم ول،ين ال يعملون بالعلم ليسوا بعدفالذ
بحمـل  أن كل من عرف : هور، ووافقه عليه جمع من أهل العلمله رأي مش -رحمه اهللا تعالى-بر ابن عبد ال

  .لهذا الحديث، كل من حمل العلم فهو عدل لهذا الحديث ؛عدل مرضي العلم فهو ثقة
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  :يقول الحافظ العراقي
ــي    ــن عن ــل م ــر ك ــد الب ــن عب   والب

  

ــطفى    ــول المصـ ــدٌل لقـ ــه عـ   فإنـ
  

  
  

ــوهنِ   ــم يـ ــم ولـ ــه العلـ   بحملـ
  

ــن خولفَــ    ــم لك ــذا العل ــل ه   ايحم
  

الذي فهمناه من الحديث أن الذي ليس بعدل ال يسمى ما يحملـه  ابن عبد البر يعني على فهمه العكسي،  اخولفَ
لكن الواقع يرد هذا القول؛ ألننا نرى من يحمل هـذا  به أنه عدل، علم، وفهم أن كل من يحمل العلم وله عناية 

خولف ابن عبـد  " الكن خولفَ: "العراقي ولذا يقول الحافظ ؟بالفسق، فكيف يعدل مثل هذا العلم ممن هو متصفٌ
ومع ذلك عالمـات وآثـار   من بحور العلم بحسب الظاهر،  ممن يعد البر في فهمه؛ ألننا نرى ورأينا ورأيتم
  .الفسق ظاهرة، هذا في الحقيقة ليس بعلم

لَّـذين يعملُـون السـوء    ِإنَّما التَّوبةُ علَـى اللّـه لِ  {: -جل وعال-قول اهللا  هذا الفهمومن أقوى األدلة على 
الَةههل التوبة خاصة بالجهال الذين ال يعرفون األحكام، أو أنه لو كان عارفاً بالحكم ]سورة النسـاء ) ١٧([}بِج ،

، يعـرف الحكـم   شرب الخمر حرام ويشـرب ، يعرف أن ، يعرف الحكم بدليلهيعرف أن الزنا حرام ويزني
 ؟ثم بعـد ذلـك يتـوب    وله ويرابي،سرق، ويعرف أن الربا حرب هللا ورسبدليله، ويعرف أن السرقة حرام وي

 هذا ليست له توبة، :قلنا ،إذا أخذنا الجهالة على عدم العلم بالحكم ؟هل هذا مقبول التوبة أو غير مقبول: نقول
التوبة تهدم  ]سورة البقـرة ) ٢٧٥([}فَفَمن جاءه موعظَةٌ من ربه فَانتَهى فَلَه ما سلَ{ ولم يقل بهذا أحد من العلم

 المقصود أن هذا الجاهل المنصوص عليه هو الذي يقدم على المعصية ولو كان عارفاً بـالحكم  ما كان قبلها،
، وهذا ال يشكل معنى الحديث مع وجود من يحمل العلم مـن  هذا جاهل ولو عرف الحكمفالذي يعصي  بدليله،

  .والعلم ثمرته العملفالعلم يقتضي العمل، ، غير العدول
  : يقول في مقدمته )اقتضاء العلم العمل(ختصر أسماه م للخطيب البغدادي كتاب

وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلـم شـجرة   ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخالص النية بطلبه، "
ا دمت مستوحشاً من العلـم، وال  معد عالماً من لم يكن بعلمه عامالً، فال تأنس بالعمل ، وليس يوالعمل ثمرة

  ."منهما وإن قل نصيبك ،العمل، ولكن اجمع بينهماالعلم ما كنت مقصراً في تأنس ب
ولن يعوقك هذا عن تحصـيل   ،اعمل بما علمت :قولنمزاحمة، العلم يحتاج إلى وقت طويل، الألنه قد تحصل 

قد يعوقنا عن تحصيل العلم، وال سـيما العمـل   أن العمل  :ة يقولالعلم؛ ألنه يكثر السؤال من كثيرٍ من الطلب
سدد وقارب، إذا بلغك عن اهللا وعن : قولنوقتاً، كإنكار المنكرات في األسواق وغيرها،  الميداني الذي يتطلب

  .و نهي فاعمل به، بادر بالعمل به؛ ألن هذا هو الثمرةأ رسوله أمر
وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلـى  ته، الناس علمه لفساد طريق وما شيء أضعف من عالم ترك": يقول

  ."عبادته
ومـا   ؛الفجوة التي نعيشها بين العلماء والعامة وما حصلتحسنون الظن بأهل العبادة، يال شك أن عامة الناس 

عامي يحضر إلى المسجد مـع  أعراض أهل العلم إال بسبب تقصيرهم في العمل، حصل من وقوع الناس في 
هذا نفسه ال توافقه على سـؤاله،  الصالة،  ة إذا شخص من أهل العلم يقضي بعضالصالاألذان فإذا التفت بعد 
  .من عمله، هذا الكالم ليس بصحيح وال تأخذ ،خذ من علمه: وإن كان بعضهم يقول
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عليك : ي المناسك، فقالفيريد أن يسأله عما مسألة  ،العراق إلى ابن عمر جاء شخص من: وفي صحيح مسلم
معدود من العباد، وسيأتي شيء من  ابن عمرال شك لكن في مجال العمل ، باس علم وعملابن ع بابن عباس،

 نيعي ومال بها، لك رجل مالت به الدنياذ: شهادة حق وإنصاف، فقال عليك بابن عباس،: يقته وعمله، قالطر
 حبـر األمـة   أو يأكل مشـتبهات، أبـداً،   ،المنكرات ال يظن به أنه يزاولوأنه ليس في زهده مثل ابن عمر، 

وترجمان القرآن، لكن عامة الناس ثقتهم بالعامل، فإذا رأوا من أهل العلم من يظهر عمله عليه على جوارحـه  
  .ي سرته وعالنيته يقتدون بهوف

والعمـل  الدرجات العلى إال بإخالص المعتقـد،  وهل أدرك من السلف الماضين ": بعد ذلك -رحمه اهللا-قال 
  ."كل ما راق من الدنيا الغالب في والزهد ،الصالح

ولَا تَنس {ها ضرة، ومع ذلك ألن ؛يعني كل شيء له ضريبة، توسعت في أمر الدنيا يكون على حساب اآلخرة
لكن كم ممن يقال له هذا الكالم في وقتنا هذا؟ الناس بحاجة حتى مـن   ]سورة القصص) ٧٧([}نَصيبك من الدنْيا

؛ ألنه وجد بعد انفتاح الدنيا، شـاهدنا  ال تنس نصيبك من اآلخرة: ن يقال لهأهل العلم مع األسف ومن طالبه أ
، وإن لـم يكـن   نصرافوسمعنا أشياء حتى من بعض من ينتسب إلى العلم شيء ال يخطر على البال، من اال

   .القلبمن ذلك إال انصراف 
، هـؤالء مـاذا   م وأمنواوجهر اإلماصالة الظهر أن مجموعة صلوا  قصة حصلت هذه األيام يعني إذا حدث،

 ،ال شك أن هذا سببه االنصراف عن اآلخـرة آمين،  :-وهو ساجد-وسمع من يقول  !؟بقي لآلخرة في قلوبهم
  .-جل وعال-واإلقبال على الدنيا؛ ألن القلب ما يحتمل كل هذه األمور إال ممن وفقه اهللا 

ام فإذا بمجلسه غاص بالناس، هـل هـم   دعانا في يوم من األي: يقول شخص من أهل الدنيا ويملك مليارات،ف
وبـدون مبالغـة، جلـس    المأل من القوم؟ ال، كلهم فقراء، وبعد ذلك يجلس  األعيان؟ هل هم الوجهاء؟ هل هم

نصفه خارج المجلس ونصفه داخل، متكئ على الباب، وهؤالء الفقراء في صدر المجلس، ومع ذلك لما وضع 
ـ  من عادته وديدنه أن يدخل المسـجد  ن وكا عهم،مة رفض أن يجلس معي، جلس مالولي ر وال يصـلي العص

في سلف هذه األمة أثريـاء، ومـع    ؟يخرج إال بعد صالة العشاء، يعني هل اآلخرة تعوقهم من تحصيل الدنيا
سـان  كَلَّـا ِإن الِْإن { إال لمن رأى أنه استغنىالنجوم في العلم والعمل، وهذا ال يعوق، والدنيا ال تضر ذلك هم 

فإذا رأى في نفسه أنه استغنى اآلن وقعت الهلكة، أما إذا كانت  ]سورة العلـق ) ٧-٦([}َأن رآه استَغْنَى*  غَىلَيطْ
  .معم على نعفإن هذا ن ،الدنيا تحت تصرفه، وفي يده ال في قلبه

  : في مقدمة كتابه آنف الذكر -رحمه اهللا-يقول 
ا فضـل عـن   وبذل مبالميسور،  لتشمير في السعي والرضاوهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إال با"

  ."الحاجة للسائل والمحروم
 عشجإال كالحريص الإال كجامع الفضة والذهب، وهل المنهوم بها  كتب العلموهل جامع ": ، قالثم عاد بدأ بنا

   ."وهل المغرم بحبها إال ككانزهماعليهما، 
  .-رحمه اهللا-ثم ذكر حديث أبي برزة إلى آخر كالمه 
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ا ال شك أنه ككانز يبذل منها، هذوال لكنه ال يفيد منها، جامع الكتب الذي يجمع من الكتب يمأل الدور بالكتب، 
  ."كثرة التصانيف من عوائق التحصيلأن ": وابن خلدون يقول .الذهب والفضة

ة من بين خمسـين  وهذا شيء مجرب، جربانه وجربه غيرنا، يعني يحتار اإلنسان إذا أراد أن يختار تفسير آي
لعل فالن تكلم أكثر، : وح، يحتار قبل أن يبدأ، فإذا بدأ قالتفسير، أو ينظر شرح حديث من بين عشرات الشر

عما يضيع من األوقـات فـي ترتيبهـا،    حدث وال حرج بمثل هذا، وولعل عالن تكلم أكثر، ثم يضيع الوقت 
  .ذا ال شك أنه شيء عائق عن التحصيلترتيب هذه الكتب، وتنظيفها، ونقلها من مكان إلى مكان، ه

 ،وأدركنا شيوخنا ممن ليس لديهم من الكتب إال األصول المهمة في ثالثة دواليب ال تزيد عن ثالثمائة مجلـد 
فلـيس  عليه أثر، أثر قراءة، وأثر في العلم وأثر في العمـل،   وجدتح أي مجلد ، ومع ذلكم إذا فُأربعمائة مجلد
هـل  ": ا قـال شخص إذا لم يكن ممن يستفيد من هذه الكتب، ويعمل بما علم، ولـذ مما يمدح به الجمع الكتب 

  ."جامع الكتب إال كجامع الذهب والفضة
شـخص مـن   كأثر الذهب والفضة، يعني ، ولم يفد منها الفائدة المرضية، أثر هذه الكتب إذا دخلت في القلب

يعني عنده موعد مع شخص  سبب الكتب،بقد تضيع عليه صالة الجماعة األشخاص منهوم بالكتب، ومع ذلك 
يبيع، ثم بعد ذلك يمتطي السيارة مع األذان ليصلي عنده، فإذا وصل إليه فإذا الجماعـة قـد    .......عنده كتب

وال ا؟ ألن الوسائل حلت محل الغايات عندنا، وقاصر النظر عـن إدراك المطلـوب،   ، لماذصلوا، وهذا كثير
أن وال يعني هذا  ،ويعاني غيرنا منها، فالقصد القصد ،حقيقة مرة نعاني منهاأريد أن أطيل في مثل هذا؛ ألنها 

لكن إمـا   ،-وهللا الحمد-ي كتب، يشتري ما يحتاجه من الكتب، والكتب متوفرة وميسورة طالب العلم ال يشتر
  .هذا ال شك أنه يعوق عن التحصيل !وكل طبعة من كل كتابكل كتاب  أن يجمع
ال ((: -صلى اهللا عليه وسـلم -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-ث أبي برزة حدي -رحمه اهللا-ثم ذكر 

وهذا هـو   ))؟ماذا عمل بهوعن علمه  ؟عن عمره فيما أفناه :حتى يسأل عن أربع ةتزول قدما عبد يوم القيام
، وسـئل  نام عنه، وكتمه عن الناسفهو سوف يسأل عن هذا العلم الذي  ))؟وعن علمه ماذا عمل به((الشاهد 

وكثير من أهل العلم يتـورع   ))دم علم مجاناً كما علمت مجاناًابن آ((: فلم يجب، ولم يبذله، وقد جاء في الخبر
ال أعلم، قد يكون : بالنسبة لبعض الناس الذي ال يملك نفسه عن قولنعم قد يكون عن بذله، وليس هذا بورع، 

تصاب المقاتل، على اإلنسان أن يبذل، ولكن ال يبذل لك عليه خطر، قد يسأل عما ال يحسن وال يتقن، ثم بعد ذ
  .وال يتشبع بما لم يعطَإال ما يعلم، 

  ."هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإال ارتحل: "-رضي اهللا عنه-قال علي بن أبي طالب 
عـن   ، ولذا لو سألت شخصاً يبلغ من العمر خمسين سنة مثالً، وسـألته العلموال شك أن العمل هو الذي يثبت 

إال الشيء اليسير، لكنـه يـدرك أحكـام    المناسك وقد حج في أول عمره، ما تجده يدرك من أحكام المناسك 
الصالة، ال سيما إذا كان لديه أهلية، ومن أهل العلم من أخطأ في كثير من أحكام المناسك؛ ألنـه لـم يحـج،    

هذا العلم، ثم لما عمل استنار له الطريق، في المناسك فأحرق ما ألفه؛ ألنه لم يعمل ب ومنهم من حج بعد تأليفه
  .الحقواتضح له 
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ويتصنع  اإلنسان يدعي ويتشبع يعني، "يس اإليمان بالتحلي وال بالتمنيل: "قال -رضي اهللا عنه-وعن الحسن 
  ."ما وقر في القلوب وصدقته األعمالليس اإليمان بالتحلي وال بالتمني، ولكن "لكن هذا ال يكفي 

ثل العالم الذي يعلم النـاس الخيـر   م((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : هللا قالا وعن جندب بن عبد
  .والحديث ال بأس به جيد ))ل السراج، يضيء للناس ويحرق نفسهوينسى نفسه كمث

والنصوص فـي   ))يضيء للناس ويحرق نفسهكمثل السراج،  مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه((
  .جداً هذا كثيرة

وفيهم العالم الذي يعلم الناس، أفنى  ،هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامةالذين ثالثة ولو لم يكن إال حديث ال
عـالم،   :عمره في العلم والتعليم، ثم بعد ذلك في النهاية يكون من أول من تسعر بهم النار، وإنما يعلم ليقـال 

  .نسأل اهللا السالمة والعافية
أمر ال بد منه، بل هو من أول شروطه، فـالعلم مـن أمـور اآلخـرة     في العلم  -عالجل و-فاإلخالص هللا 

فهـم الكتـاب    المحضة، التي ال تقبل التشريك، وإذا قلنا العلم فالمراد به العلم بالكتاب والسنة، وما يعين على
  .والسنة
  :اإلكثار من العبادةمسألة 

أنـه بدعـة،    :من قـال  ضوع، مسألة اإلكثار من التعبد، من أهلالمسألة التي يشار إليها قبل الدخول في المو
غير األدلة اإلجمالية، وجدناه يصـلي   -عليه الصالة والسالم-ص عليه من فعله مما نُ فمثالً الصالة لو تتبعنا

 مـن زاد علـى ذلـك   : هم من قالوالوتر، فيكون المجموع أربعين، منالفرائض سبع عشرة ركعة، والرواتب 
عليه الصالة -العامة والخاصة من فعله ؛ ألن النصوص لكن هذا الكالم ليس بصحيحاالبتداع،  دخل في حيز

مما لم يسبق له شرعية من كتاب بما لم يشرعه  -جل وعال-تدل على خالف ذلك، نعم من تعبد هللا  -والسالم
مما لم يسـبق لـه    تعبد بهالعمل الذي ي ؛ ألن البدعةال شك أنه مبتدع -عليه الصالة والسالم-اهللا وسنة نبيه 

. ببدعة، ال شك أنـه علـى حسـاب سـنة     ، والبدع كلها ضاللة، وإذا اشتغل أحدالكتاب والسنة شرعية من
قد يقصر في هـذا   رتكب بدعة؛ ألن بعض الناسفال يفرط بسنة، وال يفليحرص اإلنسان على تحرير المقام، 

، ومر بنا ومر بغيرنا أننـا  يز البدع وهو ال يشعرالباب علمه وفهمه، ويزيد حرصه، ثم بعد ذلك يدخل في ح
أننـا   ا ونترك بعضها، فإذا تأملناوقد نذكر بعضه، فال نذكر، قد نتذكر ما حفظناه من بعض األذكار الصحيحة

لألذكـار  من األذكار المحددة، قد يكون زدنا فيها، ثم بعد ذلك لم نوفق  زدنا في أذكار عن الحد المشروع مثالً
   .الثابتة

عليـه الصـالة   -، فـالنبي  وعنده فيه أصل من الكتاب والسنةإال فعلى اإلنسان أن يحرص أن ال يعمل عمالً 
قبل ذلك ما ثبت أصله في الكتاب والسنة كالصالة والذكر والتالوة والصيام والحج واإلنفـاق فـي    -والسالم

، فاإلكثار منها علـى الهيئـة   السنةب وسبيل اهللا، والجهاد والدعوة وغير ذلك، هذا كلها أصولها ثبتت في الكتا
العامة والخاصـة  ليس ببدعة، لألدلة التي جاءت من قبل الشارع، جاء عدم المنع منها في األوقات  المشروعة

  .التي تذكر، بل الممنوع من ذلك كما تقدم في حد البدعة ما لم يسبق له شرعية من كتاب أو سنة
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في  -عليه الصالة والسالم-، فقد قام -عليه الصالة والسالم-النبي االجتهاد في التعبد حسب الطاقة ثبت عن 
مـاذا   ؟فماذا عن بقية الصـالة ثم آل عمران بركعة واحدة،  بالبقرة ثم النساءوصلى  الليل حتى تفطرت قدماه،

ات ، وكثرة الركع-عليه الصالة والسالم-مطلوبة؛ ألنها ثابتة عن النبي  فإطالة الصالة ؟عن الركوع والسجود
عليـه  -وثبت عنه  ))صالة الليل مثنى مثنى((اإلطالق  -عليه الصالة والسالم-ثبت عنه نه ؛ ألأيضاً مطلوبة

وهذا يتطلب  ))أعني على نفسك بكثرة السجود((: مرافقته في الجنة فقال هأنه أجاب من سأل -الصالة والسالم
صلى اهللا عليـه  - ، واإلكثار ثبت بقوله وحثه-عليه الصالة والسالم-فالتطويل ثبت بفعله  ،إكثار من الركعات

   .-وسلم
أنه قام ليلة  -عليه الصالة والسالم-أن اإلكثار من التعبد بدعة، ما عرف عن النبي : ثم يأتي من يأتي ويقول

إذا دخلـت العشـر شـد     -عليه الصالة والسالم-، مع أنه -رضي اهللا تعالى عنها-، وهذا عن عائشة كاملة
 دخل التخصيص بمثل هذا النص، عموم خبـر عائشـة  لى هذا الحديث، فإذا وارد عليل، فهذا المئزر وأحيا ال

، يدل علـى أن إحيـاء   عشر رمضانما دام ثبت أنه أحيا الليالي العشر، و، هذا مقرر عند أهل العلمأضعفه، 
كـره فـي   من الصحابة والتابعين فمن دونهم ممن يـأتي ذ وقد عرف عن سلف هذه األمة الليل ليس ببدعة، 

  .هذا بالنسبة للصالة -إن شاء اهللا تعالى-األمثلة 
 :وثبت عنه أنه كان يفطر حتى يقال ال يفطر،: أنه يصوم حتى يقال -المعليه الصالة والس-ثبت عنه م الصيا

أن  :يقـال  ، يصوم في المحرم، ويصوم من شعبان أكثره، فـال وكان يصوم من األشهر الحرمأنه ال يصوم، 
داود، وأفضل الصـيام صـيام    أفضل الصالة صالة((: -عليه الصالة والسالم-بدعة، مع قوله  مثل هذا العلم

ثم يـأتي مـن    ة للصيام يصوم يوماً ويفطر يوماً،بالنسب ))ينام سدسهثم  ،ينام نصف الليل، ثم يقوم ثلثه داود،
: نه كان يصوم حتى يقـال نجزم أنه ما صلى يوم وأفطر يوم؛ ألنه ثبت أ -عليه الصالة والسالم-النبي يقول 

  .ال يصوم: ال يفطر، ويفطر حتى يقال
يفاضل بين هذه العبـادات،   -عليه الصالة والسالم-في احتياج الناس إليه مثل حال الرسول من كان وضعه 

  .مقدمة على العبادات الخاصة وأهل العلم يقررون أن العبادات المتعدية النفع
بعض أزواجـه   ما كان يصوم العشر، وثبت من حديث -صالة والسالمعليه ال-في مسلم عن عائشة أن النبي 

 .فعائشة تذكر من حاله الغالب أنه كان ال يصوم العشر؛ ألنه مشغول بحاجات النـاس  أنه كان يصوم العشر،
)) ن خير وأحب إلى اهللا من هذه األيام العشرما من أيام العمل الصالح فيه((: وأيضاً ثبت في الحديث الصحيح

يوماً في سبيل اهللا باعد اهللا وجهه عن النـار   من صام((: أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم-بعد ذلك ثبت عنه ثم 
عليه الصـالة  -قلنا بمشروعية صيام العشر، وكونه فإذا ضممنا هذا الحديث إلى هذا الحديث،  ))سبعين خريفاً

عليـه  -ومع ذلك ما ثبت عنه  ))تعدل حجةعمرةٌ في رمضان ((: مثل ما قال ال يصوم العشر أحياناً -والسالم
-يكفينـا قولـه    ؟أن العمرة في رمضان ليست مشروعة :أنه اعتمر في رمضان، هل نقول -الصالة والسالم

   .-عليه الصالة والسالم
عليـه  -لو تظافر قولـه  قد يترك العمل رأفة بأمته، خشية أن يفرض عليهم،  -صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 

يموتون، يعتمـر  مع فعله، ماذا يكون الواقع؟ اآلن الناس  ))تعدل حجةعمرة في رمضان ((: -مالصالة والسال
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 ؟كيف يكـون العمـل  مع قوله  ، يجتمعون في ليلة واحدة، لو تظافر فعلهفي رمضان أكثر من ملونين شخص
أعمال بـدائل،   ما اعتمر في رمضان، والحمد هللا لنا -عليه الصالة والسالم-النبي : لكن من الناس من يقول

  .-عليه الصالة والسالم-يكفينا ما ثبت من قوله : نقول
في مثل هذا العمل، كدخول اقتدينا به في مثله، فال نكلف أنفسنا   وندم عليه ولم يحثنا عليه،لكن إذا عمل عمالً

ك نـدم علـى   حثنا على دخولها، لكنه دخلها، ومع ذل -عليه الصالة والسالم-الكعبة مثالً، ما ثبت عن النبي 
  .ذلك؛ لئال يشق على أمته

لوجدنا ولو تظافر القول مع العمل في عمرة رمضان صار األمر أقل،  ا لما لم يتظافر القول مع العملفانظرو
ى ويتسـل  ،لم يعتمر في رمضـان  -عليه الصالة والسالم-فبعض الناس يتشبث بكونه الزحمة التي ال تطاق، 

   .بذلك
بذلـه   "!؟يطيـق  -صلى اهللا عليـه وسـلم  -وأيكم يطيق ما كان رسول اهللا : "-رضي اهللا عنها-تقول عائشة 

لكن تجد مثالً بعض الناس يـذكر عنـه فـي     ،والدعوة والجهاد شيء ال يطاقوتضحيته في الصالة والصيام 
وبعضـهم  يذكر عنه ما يتعجب منه في التالوة، لماذا؟ ألنه صارت على حساب أعمال أخرى، ، التالوة أشياء

ما ال يخطر على البال، وصار هذا على حساب عبادات من الصالة  على ما سيأتي من ذكر األمثلةعنه يذكر 
مشغول ومعمور بالطاعـة،   يفاضل، ويوازن بين هذه العبادات، ووقته -عليه الصالة والسالم-أخرى، فالنبي 

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - وأيكم يطيق ما كان رسـول اهللا : "تقول عائشة .والتبليغ ودعوة الناس إلى الخير
أكلفـوا مـن   ((: لما جاء في الحديث الصحيح "ما لم يفضِ إلى الملل: "ومحل ذلك كما قال ابن حجر" !؟يطيق

 -رضـي اهللا عنهـا  -البخاري من حـديث عائشـة    وأخرج ))العمل ما تطيقون، فإن اهللا ال يمل حتى تملوا
أفضـل  ((: وجاء في الحديث الصحيح ))يمل حتى تملوا ، فإن اهللا التطيقون من األعمالعليكم ما ((: مرفوعاً

  .))األعمال ما داوم عليها صاحبه
فال ومن تبعهم من غير نكير، وجد االجتهاد في العبادة من الصحابة والتابعين،  -عليه الصالة والسالم-بعده 

عليه الصـالة  -بنبيها  وخير هذه األمة، اقتداءمثل هذا باالبتداع؛ ألنه عمل سلف هذه األمة، يمكن أن يوصف 
 ))الصالة خير موضوع، فمن استطاع أن يسـتكثر فليسـتكثر  ((: -ة والسالمعليه الصال-، وقد قال -والسالم

والذَّاكرِين اللَّه كَثيـرا والـذَّاكرات   {: -جل وعال-في الكتاب والسنة، قال اهللا  الذكر والتالوةفجاء الحث على 
م ملَه اللَّه داَأعيمظا عرَأجةً ورسبق المفـردون ((: -عليه الصالة والسالم-وقال  ]سورة األحزاب) ٣٥([}غْف... 

عشـر حسـنات،   وجاء الترغيب بتالوة القرآن، ففي كل حرف من القـرآن   ))اتالذاكرون اهللا كثيراً والذاكر
ال تنفعه مثـل  والمحروم لف شيئاً، ، ومع ذلك ال تكممن ال تنفذ خزائنهعبادات أجورها ال يمكن أن يحاط به، 

ولَقَـد يسـرنَا   { ]سورة ق) ٤٥([}فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخَافُ وعيد{: قال -جل وعال-إال أن اهللا  ،النصوص هذه
ـ  ما هو كل الناس، ولذلك تجد بعض الناس  ]سورة القمر) ١٧([}لذِّكْرِ فَهْل من مدكرٍالْقُرآن ِل ه أن يصـعب علي

هذا حرمان، وبكل حرف عشر حسنات، والختمة  وتجده حافظ ومع ذلك ال يقرأ، وال شك أنيفتح المصحف، 
   .الواحدة بأكثر من ثالثة ماليين حسنة، يعني الجزء الواحد الذي يقرأ بربع ساعة مائة ألف حسنة
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) ١٧([}لذِّكْرِ فَهْل مـن مـدكرٍ  نَا الْقُرآن ِلولَقَد يسر{ :-جل وعال-مصداقاً لقول اهللا وهذا أمر في غاية اليسر، 
اإلنسان إذا جلس بعد صالة الصبح ينتظر الشمس إلى أن ترتفع بإمكانه أن يقرأ القرآن في  :يعني ]سورة القمر

ثم بعد وهذا ال يعوقه عن شيء من أعماله، لكن هذا األمر يحتاج إلى شيء من المجاهدة، سبع، وهو مرتاح، 
تلذذ كغيره من العبادات، وإال فاألصل أن هذه العبادات تكاليف، ومما حفت به الجنـة، والجنـة حفـت    الذلك 

صدق الرغبـة والنيـة   منه  -جل وعال-وعلم اهللا  ،، فإذا جاهد نفسهبالمكاره، يعني خالف ما تشتهيه النفوس
يعتـاده، تجـده   لم ام الليل على من أعانه، حتى تلذذ بذلك، وأثر عن السلف أنهم كابدوا قيام الليل، وما أشق قي

أو يقول الـوتر   مستعد يجلس في القيل والقال إلى قرب الفجر، ثم بعد ذلك صراع مع نفسه، هل يوتر بركعة
والحديث بعد صـالة العشـاء إال   ره السهر وما كُ حياناً، هذا شيء مجرب،ولئال يشبه بالفرائض نتركه أ ؟سنة

نـام علـى    وعن الصالة؛ ألنه على حساب الذكر، فإذا صلى العشاء ونام لهذا األمر؛ ألنه يعوق عن ذكر اهللا
 ))ش كبيـرة ما لم تغالصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس كفارات لما بينهما (( خير، والصالة كفرت ذنوبه

  .صلى قبل أن ينام، لينام عن صالةولذا كان ابن عمر إذا تحدث بعد صالة العشاء ام على ذنوب مكفرة، ن
عليـه الصـالة   -ولذا نرى مع قولـه  قال ال شك أنه يعوق صاحبه عن الذكر والتالوة، الحديث القيل والهذا 

الحـج أربعـة   : عض الناس يقولب ))رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من حج فلم يرفث ولم يفسق((: -والسالم
يستطيع أن يملك القيل والقال  لكن إذا كان قد عود نفسه على يتكلم بكلمة، أيام، باإلمكان أن تضبط النفس وال

وبعض الناس يجاور في العشر األواخر، ويجلس من صالة العصر إلى صالة المغرب فـي   ؟نفسه ثالثة أيام
فالمتوقع أنه ترك أهله وترك أمواله وجاور في هذه البقعـة طلبـاً للثـواب، واإلكثـار مـن      المسجد الحرام، 

 تفت يميناً وشماالً؛ ألنه مـا تعـرف  ثم إذا قرأ صفحة أخذ يل تجده يفتح المصحف إذا صلى العصر، العبادات،
إال أطبق المصـحف ثـم يؤنبـه    على اهللا في الرخاء يعرفه في الشدة، ثم بعد ذلك إن رأى أحداً ممن يعرفه و

ثانية، ثم يقوم من مكانه يبحث عمن يبادله الحديث، وتجد بعـض  يفتح المصحف مرة ضميره لماذا أنا جئت؟ 
جـل  -هذا تعود في حـال الرخـاء، واهللا   الساعة خشية أن يؤذن المغرب قبل أن يتم حزبه،  فيالناس نظره 

  .]سورة الليل) ٤([}ِإن سعيكُم لَشَتَّى{: يقول -وعال
  :الذكر

يكلف شيئاً، ال  وهوالذكر من أفضل العبادات، وذكر له ابن القيم فوائد عظيمة جداً في مقدمة الوابل الصيب، 
ومـن  بدقيقة ونصـف،  ل يعني هذه تقا وبحمده مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، سبحان اهللا

كمن أعتق أربعة من ولـد   وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا: قال
ئات، وال إلـه إال اهللا  ، وحط سيوالمائة عشرة من ولد إسماعيل، مع ما فيها من حفظ ورفع درجات إسماعيل،

   .وحده ال شريك له إلى آخره مائة مرة بعشر دقائق
إما بالقيل والقـال، أو  وصحيح السنة، واإلنسان تجده بالكتاب،  واالستغفار شأنه عظيم، وجاء التنصيص عليه

خيـراً،  من نفسـه   -جل وعال-عرفنا أن هذا الشيء ال يكلف شيئاً، لكن على اإلنسان أن يري اهللا بالسكوت، 
   .إلى قلبه ليوفق لمثل هذه األعمالك أو يسد منافذ الشيطان ويترويعزم، 
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أنـه   -عليه الصالة والسـالم -كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة، وثبت عنه  -عليه الصالة والسالم-النبي 
خمس دقـائق،  كثير من المصلين اآلن يصلي خلف إمامٍ ال تزيد صالته على  ))أرحنا يا بالل بالصالة((: قال

-التجربـة  ، وثبت من خالل ومع ذلك ينظر في الساعة في كل ركن من أركان الصالة، ويراوح بين رجليه
فشخص يناهز المائة، يصـلي خلـف    هو القلب، -جل وعال-أن الذي يتعامل مع اهللا  -من أهل العلم والعلم

مام لما استعجل في التسليمة األخيـرة،  ويلوم اإلشخصٍ قراءته عادية، يقرأ في كل تسليمة بجزء من القرآن، 
على طلـب العلـم، تجـده إذا    ، ويحرص يطلب العلموالثالثين ممن  وشباب في العشرين والخمسة والعشرين

والمساجد تمتلئ مـن  بحث عن مسجد آخر، و ،من التراويح بعشر دقائق ضاق به ذرعاًالتسليمة صلى اإلمام 
  . يطيل القراءة، واهللا المستعانطالب العلم إذا كان اإلمام ال

حتى هممت بـأمرِ   -صلى اهللا عليه وسلم-صليت مع رسول اهللا ": -رضي اهللا تعالى عنه-وقال ابن مسعود 
  .وهذا الحديث في الصحيحين "هممت أن أجلس وأدعه: قال ؟وما هممت به: سوء، قيل
إنـي  ((: فقالإن أثر الوجع عليك لبين، : "يا رسول اهللا: ليلةً فلما أصبح قيل -عليه الصالة والسالم-ومرض 

، أول ما يتبادر إلـى  أصيب برشحونحن إذا زكم اإلنسان  ))قد قرأت السبع الطوال -بحمد هللا-عال ما ترون 
، أيش؟ أال يصـلي يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً، من أجل ذهنه حديث أن اإلنسان إذا مرض أو سافر 

  .-جل وعال-هللا رأ، يمكن وال يذكر اوال يق
رضي اهللا تعـالى  -ير بن الشخيخشع في صالته ويبكي، فعن عبد اهللا  -عليه الصالة والسالم-وكان مع ذلك 

 "وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكـاء  وهو يصلي -صلى اهللا عليه وسلم-أتيت رسول اهللا : "قال -عنه
: قال -صلى اهللا عليه وسلم-سند ال بأس به أن النبي وربما قام ليلة بآية واحدة، فعند ابن خزيمة وابن ماجه ب

ِإن تُعذِّبهم فَِإنَّهم عبادك وِإن تَغْفر لَهم فَِإنَّك َأنـتَ الْعزِيـز   {: -جل وعال-قوله  "حتى أصبح يرددها بآيةقام "
يمكسورة المائدة) ١١٨([}الْح[.   

وِإلَـى ربـك   *  فَِإذَا فَرغْتَ فَانصـب {إذا فرغ أن ينصب  -سالمعليه الصالة وال-أمر نبيه  -جل وعال-اهللا 
غَبأي بالغ فـي الـدعاء وسـله     "فإذا فرغت من صالتك فانصب": قال ابن عباس ]سورة الشرح) ٨-٧([}فَار

إذا فرغـت  ": وقال الحسن وقتـادة  "في قيام الليلإذا فرغت من الفرائض فانصب ": وقال ابن مسعود تك،حاج
والنصب هو التعب، وال يمكن النصب والتعب بـأداء   فهو مأمور بهذا، "جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك من

  .الكيف؛ ليتحقق النصب المأمور بهفي الكم وأربعين ركعة في اليوم والليلة، بل ال بد من المزيد على ذلك 
  :عبادة الصحابة

رضـي اهللا  -تهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي اقتدوا بنبيهم وقدوتهم وأسو -رضوان اهللا عليهم-الصحابة 
عليـه  -خير األمة بعد نبيهـا   -رضي اهللا عنه-فقد كان أبو بكر  وعن بقية الصحابة، -تعالى عنهم أجمعين

عليـه  -وبذله نفسه وماله في نصرته  -صالة والسالمالعليه -، وفي سيرته من نصرة النبي -الصالة والسالم
رضـي اهللا  -وأنه كان كثرة الصالة، ج إلى إطالة، إضافة إلى ما عرف عنه من مما ال يحتا -الصالة والسالم

  .رأ اآلية تسمع قراءته من البكاء، إذا قكما في الحديث الصحيح رجالً أسيفاً -تعالى عنه وأرضاه
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خل بيته فال يـزال  أنه كان يصلي بالناس العشاء ثم يد -رضي اهللا عنه-وذكر الحافظ ابن كثير عن ليل عمر 
  .صلي إلى الفجري

أنـه   -عليه الصالة والسالم-ورد عنه  مامخالف لفي هذه الحالة  -رضي اهللا تعالى عنه-وال يقال إن عمر 
كان يكره النوم  -عليه الصالة والسالم-فقال له ذلك الحديث، النبي ألنه جاءه سائل  ؛بعدهاالحديث كان يكره 

فجلـس حتـى    ،اجلـس : قال "ني سائلك عن شيء من العلمإ: "ا، قالوالحديث بعده -العشاء أي صالة-ها قبل
جـل  -ة باهللا الذي يعوق عن الصل -الحديث بعدها- به فالمقصود. فمثل هذا ال يعارض ذلك الحديث أصبح،

في بعض الليالي  -عليه الصالة والسالم-فقد سهر النبي  ، أما ما يعين ويوثق هذه الصلة فهو مطلوب،-الوع
  .الصالة وغيرهماو للنفع

 .وذكروا أمثلة مـن ذلـك   )السمر في العلمباب ( -على الجميعرحمة اهللا -وقد ترجم اإلمام البخاري وغيره 
ألن نمت بالنهار ألضيعن الرعية، ولئن نمت : "لمعاوية بن خديج -يعني عمر - رضي اهللا تعالى عنه-وقال 

   .!"؟فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية ،بالليل ألضيعن نفسي
ن هذه الحقائق قد تخفى على بعض طالب العلم كيف؟ يأتي طالب علم دافعه الحرص علـى الـتعلم   اإلشكال أ

أنا أريد أن أقرأ عليـك الكتـاب الفالنـي،    : قول لهإلى شيخ، فيجده في المسجد يقرأ القرآن بعد الصالة، ثم ي
أنا مشغول، وهو جـالس  : ثم يذهب يتحدث في المجالس، الشيخ يقول يا أخي أنا مشغول، ما أستطيع،: ولفيق

ومـن  ويقتطع من عمره أن يتخذ ال بد  !؟خلل في التصور يا أخي، إذا نسي نفسه كيف ينفع الناس يقرأ قرآن،
لئن نمت بالليل ألضـيعن نفسـي،   : "يقول -رضي اهللا تعالى عنه-فهذا عمر  جهده ما يعينه على نفع الناس،

   ."!؟فيكيف بالنوم مع هذين يا معاوية
ر في الختمة الواحـدة سـت   أنه كان يقرأ القرآن في ركعة، وأقل ما يتصو -رضي اهللا عنه-ان ثبت عن عثم

 -عني سلف هذه األمـة أ-، ومع ذلكم عرف من حالهم ساعات، أقل ما يتصور في الختمة كاملة ست ساعات
   .ا تأثروا بالليل يعادون بالنهار، فإذأنهم إذا قرؤوا تأثروا

عن أكثر من واحد منهم أنهم إذا قرؤوا تأثروا، فإذا تأثروا يعادون من الغد،  ن سلف هذه األمةعرف م :أقول
في هذه األمة،  -وهللا الحمد-وهو موجود  ،ونحن نسمع من يبكي في قراءة القرآن، مرضى، يزارون ،يعادون

في اآلية التي ثم لم يعتدل بعد،  ثم في آخرها الصوت ،تجده يبكي في أول اآلية ؟لكن ما األثر بعد هذه القراءة
   .!ل في الصالة، فأين التأثر؟تليها كأنه اآلن دخ

لم يتورع عنها كثير من طالب ، الشبهات القلوب غطاها الران وغطتها المكاسب، وغطاها التخليط في المآكل
  .كونها خشية أن تجرهم إلى الحرامالعلم فضالً عن المباحات التي كان سلف هذه األمة يتورعون عنها ويتر

لكن شيخ اإلسالم بن تيمية  يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، أنه كان -رضي اهللا تعالى عنه-ر عن علي كذُ
  .الوقت ال يستوعب: في منهاج السنة يقول

تصور أن تصلى ركعة مجزئة بدقيقة، ألف ركعـة كـل   ، يعني يعني لو افترضنا ألف ركعة، كل ركعة بدقيقة
خمسة  ،مائةدقيقة، وتسع ائةستمساعات العشرة الألف دقيقة كم هي ساعة؟  ركعة بدقيقة تحتاج إلى ألف دقيقة،
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شـيخ   .عشر ساعة، والمائة تحتاج إلى ساعة ونصف، يعني ستة عشر ونصف ساعة صـالة، فقـط صـالة   
  .الوقت ال يستوعب: اإلسالم يقول
الشيخ -فعلق المعلق ، ركعة ائةفي مدارج السالكين ذكر عن بعضهم أنه يصلى أربعم -رحمه اهللا-وابن القيم 

صـالة ركعـة   فالوقت ال يستوعب، لكـن  إذا اعتبرنا أن كل ركعة بدقيقتين : فقال -رحمه اهللا -حامد الفقيه 
  .بدقيقة تحصل به الصالة المجزئة

والحافظ عبد الغني كما سيأتي فـي   في اليوم والليلة ثالثمائة ركعة، ولهذا ثبت عن اإلمام أحمد أنه كان يصلي
لكنـه   ثالثمائة ركعة،يصلي ما بين طلوع الشمس وارتفاع وقت النهي إلى الزوال  -شاء اهللا تعالى إن-ذكره 

  .ي قراءته على الفاتحة والمعوذتين، واهللا المستعانيقتصر ف
قـال   ))نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي من الليـل ((: قال -لسالمعليه الصالة وا-في الصحيحين أن النبي 

عليـه الصـالة   -لما قال لـه النبـي   ، مبادرة في االمتثال، عبد اهللا ال ينام من الليل إال قليالً فكان: سالم ابنه
 ،أصبحت ال تنتظر المساءإذا : فكان عبد اهللا يقول ))أو عابر سبيل ،كن كأنك غريب ،يا عبد اهللا((: -والسالم

  .وإذا أمسيت ال تنتظر الصباح
شأناً يحتاجون إلى أقل تقدير بيوت سوقة الناس، وأقلهم  ؟البيوت اآلن ، بأسبوع، فكم تبنىبنى بيته بأسبوع بيده

بشأنها، والشهادة في سبيل اهللا تكفر كل شـيء   ثم بعد ذلك انظر ما تحملوه من الديون التي جاء الوعيد سنة،
  .!؟إال الدين، وابن عمر يبني بيته في أسبوع بيده

ـ صاحب الحاجة من بناء بيت  إذا خرجالناس إلى عهد قريب قبل انفتاح الدنيا  د أو شبهه من المسجد وقف عن
  .واهللا المستعان ؟يستطيع أن يقول مثل هذا الكالممن  اآلن ،أعان اهللا من يعين، وساعدوه: قالوالباب 

  :حال السلف في العبادة
، يصـلي  ثاًوخادمه يقسمون الليل أثال هو وامرأتهفكان  ،تضيفت أبا هريرة سبعاً: وعن أبي عثمان النهدي قال

  .هذا ثم يوقظ هذا
من العبادة ما بلغني عن تميمٍ  -صلى اهللا عليه وسلم-ما بلغني عن أحد من أصحاب النبي : وقال ابن المبارك

  .الداري
  .، شجاعة وال عبادة وال بالغةفي ثالثة كان ابن الزبير ال ينازع: وعن عثمان بن طلحة قال

هذا سيد التابعين، وجاء مدحه في صحيح مسلم، وعمر طلـب  - لقرنيأتيت أويساً ا: بن خثيم قال وعن الربيع
ال أشغله عـن  : ، وقعد فقلتفوجدته قد صلى الصبح: قال -عليه الصالة والسالم-بأمر النبي  منه أن يدعو له

التسبيح، فلما كان وقت الصالة قام فصلى إلى الظهر، فلما صلى الظهر صلى إلى العصر، فلما صلى العصر 
، ثم نعس بعد صالة العشاء أخذته عينه فلما ر اهللا إلى المغرب، فلما صلى المغرب صلى إلى العشاءجلس يذك

ذكـر ذلـك الشـاطبي فـي      بك من عينٍ نوامة، وبطنٍ ال تشـبع، اللهم إني أعوذ : سمعته يقول: ، يقولانتبه
  .االعتصام

ادرة إلى الفرائض، والفرائض أولـى  منذ أربعين سنة، مب ما فاتتني الصالة في جماعة: وعن ابن المسيب قال
مـا  : قال !؟باالهتمام من النوافل، وإذا اهتم بالفرائض وفق للنوافل، وإذا فرط في الفرائض كيف يوفق للنوافل
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ذكـر ذلـك    مسين سـنة، فاتتني التكبيرة األولى منذ خمسين سنة، وما نظرت في قفا رجٍل في الصالة منذ خ
  .الذهبي في السير

 .ما أذن المؤذن منذ ثالثين سنة إال وأنا في المسجد: قال سمعت سعيد بن المسيب يقول كيموعن عثمان بن ح
   .إنه لرجل سوء اأن الذي ال يأتي إلى الصالة حتى يدعى إليه: وثبت عن بعضهم أنه قال

ومـا  يا سعيد ما بقي شيء يرغب فيه إال أن نعفر وجوهنا بالتراب، : لقيني مسروق فقال: وقال سعيد بن جبير
  .آسى على شيء إال السجود هللا تعالى

ويقبـل علـى صـالته    مسروق يرخي الستر بينه وبين أهلـه،  كان : وعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال
   .ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية ويخليهم ودنياهم،
المسجد فوجداه  أتيافلم يجداه في منزله، ف -وبعبد اهللا بن ثُ-رجلين أتيا أبا مسلم الخوالني  وعن شرحبيل أن

   .يركع، فانتظراه فأحصى أحدهم أنه ركعة ثالثمائة ركعة
قلما مـرت   -يعني قوتكم وشبابكم-يا معشر الشباب اغتنموا : سبيعيالأبو إسحاق  قال لنا :وقال أبو األحوص

   .آية، وإني ألقرأ البقرة في ركعة فيها ألف أقرابي ليلة إال و
القرآن ستة آالف، إذا قسـمناها علـى    :أقل من جزء، يعني إذا قلنا :تكون ةآي، ألف في جزء :ألف آية تكون

اء أو أربعـة أجـزاء،   كون خمسة أجزلعلها ت ...ال أقل.. ؟ثالثين :إذا قلنا ......الثالثين كم يكون في الجزء؟
ـ  فيها ألف ليلة، وإني أل أقراإال و ما مرت بي ليلة :لاق يعني ورد خاص، ي ألصـوم  قرأ البقرة بركعـة، وإن

   .يام من كل شهر واالثنين والخميساألشهر الحرم وثالثة أ
المقصود أنه من أهل العلم إضافة إلى العلم، أبو إسحاق السبيعي من كبار المحدثين، من الرواة الحفاظ، ومـع  

ـ  ويخبر الشباب بهذا ،ذلك لم يشغله ذلك عن العمل و ، وليس هذا من إظهار العمل الذي يقلل األجر، وإنمـا ه
كثر من األثر المترتـب  من أجل االقتداء، فإذا غلب على الظن أنه يقتدى به كان األثر المترتب على إظهاره أ

  .وأنا قائم إال بالبقرة وآل عمرانقرأ ما افذهبت الصالة مني وضعفت، وإني ألصلي : على إخفاءه، قال
إن كـان   فيها إال وجدناه مطيعاً، -ز وجلع- ساعة يطاع اهللاما أتينا سليمان التيمي في : وقال حماد بن سلمة

في ساعة صالة وجدناه يصلي، وإن لم تكن في ساعة صالة وجدناه إما يتوضأ أو عائداً مريضـاً أو مشـيعاً   
   .-عز وجل-نرى أنه ال يحسن أن يعصي اهللا  فكنا: قال ازة أو قاعداً في المسجد،جن

من أهلي ما حدثتك عن أبي بهذا، مكث أبـي  لوال أنك : ليمان التيمي لمحمد بن عبد األعلىتمر بن سوقال مع
   .وربما أحدث الوضوء من غير نومأربعين سنة يصوم ويفطر يوماً، ويصلي الصبح بوضوء العشاء، 

زعم جرير أن سليمان التيمي لم تمر ساعة إال تصدق بشيء، فإن لـم يكـن صـلى    : ةوقال يحيى ابن المغير
   .ركعتين

قـام  : عمر بن إسـماعيل قـال  مفعن حديث سفيان الثوري فكثير جداً، الالمؤمنين في  وأما ما يروى عن أمير
فما فتر من العبادة سوى من بعد العصر إلى المغرب، وكان يجلس مع أصـحاب الحـديث    سليمان بمكة سنة

   .وذلك عبادة
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ما عاشرت فـي  : ثوري من كثرة بكاءه، وقال ابن مهديكنت ال أستطيع سماع قراءة ال: وعن ابن مهدي قال
إذا لـم تصـلوا   : فيقول كان سفيان يصلي ثم يلتفت إلى الشباب: ابييوقال الفر .آسف من الثوري الناس رجالً
وقال الوليد  .من أطال قيام الليل هون اهللا عليه وقوف يوم القيامة: -رحمه اهللا-قال األوزاعي و .؟اليوم فمتى

كان يحيي الليل صالة وقرآناً : سهر عنهوقال أبو م. من األوزاعيما رأيت أكثر اجتهاداً في العبادة : بن مسلم
كانت تدخل منـزل   -يعني أم هذا األخ- حدثني بعض إخواني من أهل بيروت أن أمه كانت تدخلقال  .وبكاء

ودخلت امرأة لها  .الليلفي األوزاعي، وتتفقد موضع الصالة، صالة اإلمام األوزاعي، فتجده رطباً من دموع 
ثكلتـك أمـك، أراك   : األوزاعي فنظرت فوجدت بلالً في مسجده في موضع سجوده، فقالت لهـا  زوجلة بص

يصبح كل ليلة من أثـر دمـوع   ويحك، هذا : غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ، فقالت لها
   .الشيخ في سجوده

قـال   .يزيد في العمـل شـيئاً   لو قيل لحماد بن سلمة أنك تموت غداً ما قدر أن: وعن عبد الرحمن بن مهدي
لـو  : ى بن إسماعيلوقال موس .معمورة بالتعبد واألوراد -يعني حماد بن سلمة-كانت أوقاته : لذهبيالحافظ ا
كان مشغوالً إما أن يحـدث أو يقـرأ أو يسـبح أو     ، لصدقت،ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكاًإني : قلت لكم

  .سلمة في الصالة في المسجدمات حماد بن . يصلي، قد قسم النهار على ذلك
عليـه الصـالة   -أن ضحك  -وهو نادر-، وحصل -ه الصالة والسالمعلي-حصل منه لكن ال شك أن التبسم 

يوازن في مثـل  من شدة التحري؛ ألن بعض الناس ال يستطيع أن ال شك أن هذا ، حتى بدت نواجذه -والسالم
فهو يحزم نفسه على هذا لـئال  ، س لو غفل ذهل، وبعض الناهذه المضايق؛ ألن بعض الناس لو ضحك استمر

مزاولة األسباب مع قوة التوكل، هـذا صـعب   : الناس، فمثالًبعض المضايق ال يستطيعها كثير من  يسترسل،
عليه الصـالة  -عليه إلى الطبيب، ثم بعد ذلك يحصل من التوكل على مثل ما كان جداً، يعني يذهب اإلنسان 

م المادة ويترك التطبب، أو يحصل في قلبه ما يحصل، بعض الناس ال يستوعب، فإما أن يحس بعيد، -والسالم
كيف تدمع عيونه ويبكي ويحزن، ومع ذلك ال يحصـل   !؟كيف يموت أعز الناس عليه وال يجد في نفسه شيء

األنظـار فـي    تضيق .؟-عليه الصالة والسالم-من حاله كان كما  ؟عتراض على القدرفي نفسه شيء من اال
مـا رؤي   ، ما استطاع أن يسـتوعب، فهـذا حمـاد   ه المواقف، حتى إن بعضهم لما مات ولده ضحكمثل هذ

  .ضاحكاً، واهللا المستعان
يقرأ جـزأه  حدثني بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه أن وكيعاً كان ال ينام حتى : وقال يحيى بن أيوب

 .يطلع الفجـر يأخذ باالستغفار حتى فثم يجلس،  ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل من كل ليلة ثلث القرآن،
يصلي في كل يوم وليلة ثالثمائة ركعة، فلمـا مـرض بسـبب     -رحمه اهللا-كان أبي : وقال عبد اهللا بن أحمد

 .من تـرجم لـه  كل يومٍ وليلة مائة وخمسين ركعة، وهذا ذكره أكثر  في المحنة كان يصليالجلد، حينما ثبت 
اهللا  رأساً في العبادة وعلو الهمة، كان أبو عبـد  -ام أحمديعني اإلم-وكان  :سابوريوقال إبراهيم بن هانئ الني

وكنت ال أقـوى معـه علـى    : وذكر من اجتهاده في العبادة أمراً عجباً قال .حيث توارى من السلطان عندي
   .، وأفطر يوماً واحداً واحتجمالعبادة
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كثير البكاء، فـرغ يومـاً مـن     -رحمه اهللا-السري  بنكان هناد : بن سالمة النيسابوري الحافظ وقال أحمد
لنا، يعني يقرئهم الحديث، توضأ فجاء إلى المسجد فصلى إلى الزوال، وأنا معه في المسجد، ثم رجـع  القراءة 

عض لـب : قال فقلت وجاء فصلى من الظهر، وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب،إلى مسجده فتوضأ 
  .؟هذه عبادته بالنهار منذ سبعين سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل: ة، فقالجيرانه ما أصبره على العباد

في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعـد  يختم  -رحمه اهللا تعالى-وكان محمد بن إسماعيل البخاري 
ـ كان محمد بن إسـماعيل يصـلي ذات ليلـة   : وقال بكر بن منير .التراويح في كل ثالثة لياٍل بختمة عه ، فلس

: ه، فقيل لـه وفي رواية وقد تورم جسد ؟انظروا أيش آذاني: ور سبع عشرة مرة، فلما قضى الصالة قالالزنب
   .كنت في سورة فأحببت أن أتمها: قال ؟لما لم تخرج من صالتك

وكان بقي بن مخلد اإلمام الحافظ المعروف صاحب المسند الكبير يختم القرآن كل ليلة في ثالثة عشرة ركعة، 
   .النهار مائة ركعة، ويصوم الدهر، وكان كثير الجهاد فاضالًب صلين يوكا

ال صام مـن صـام   ((: ، وجاء في الحديث الصحيحعلى كل حال صوم الدهر معروف حكمه عند أهل العلم
لكن بعض الناس إذا فتح له باب مـن   ،وجاء أن صيام الدهر مفضول، وأن أفضل الصيام صيام داود ))األبد

   .استرسل فيه ونسي نفسه، ونسي ما جاء فيه من نصوصباب العبادة 
ه بال فائدة، فإنه كان يصـلي الفجـر   وكان الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ال يضيع شيء من زمان

ركعة بالفاتحة والمعوذتين، كمـا   رأ شيئاً من الحديث، ثم يقوم فيتوضأ فيصلي ثالثمائةويلقن القرآن، وربما أق
أو  -تسـميع الحـديث  -بالتسـميع  ة إليه إلى قبل الظهر، وينام نومةً، فيصلي الظهر، ويشتغل إما سبق اإلشار

ـ   ام إلـى  بالنسخ إلى المغرب، فإن كان صائماً أفطر وإال صلى من المغرب إلى العشاء، ويصلي العشـاء وين
يسيرة  جر، ثم ينام نومةكأن إنساناً يوقظه فيصلي، ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الف نصف الليل أو بعده، ثم قام

   .إلى الفجر، فهذا دأبه
في الصـبا وفـي طلـب     عبد الغني جامعاً للعلم والعمل، كان رفيقي كان الحافظ: وقال موفق الدين بن قدامة

أهـل البدعـة   العلم، وما كنا نستبق إلى خيرٍ إال سبقني إليه إال القليل، وكمـل اهللا فضـيلته بابتالئـه بـأذى     
، إلى أن مـات  دامة ذكر في ترجمته من العبادة الشيء الكثير، فما ترك قيام الليل من شبابه، وابن قوعداوتهم

يعنـي قـد يقـول    ومع ذلك ترك هذا األثر الكبير في العلم،  .فإذا رافق ناساً في السفر ناموا وحرسهم يصلي
 .تأليف والعلـم والتعلـيم  معين لل خيروال يدري أن هذا  !؟كيف يؤلف المغني وهو يصلي بالليل والنهار: قائل

كان قدوة صالحاً عباداً قانتاً هللا ربانياً، خاشعاً مخلصاً عـديم النظيـر، كبيـر    : وقال الحافظ الذهبي في السير
وكان يكثر الصيام، الحميدة، قل أن ترى العيون مثله،  والمروءة والفتوة والصفاتكثير األوراد والذكر  ،القدر

  .في الصالة بعاً مرتالًس ويتلو كل ليلة
يشـبه  العلم والعمـل فشـيء    من -نختصر باعتبار أن الوقت قرب- وأما ما ذكر عن شيخ اإلسالم بن تيمية
عبادته وتهجده وأذكاره وصيامه وجهاده، ويقرر في ذلك أن هـذا هـو   المستحيل، فمع كثرة مؤلفاته ذكر من 

ما شد على دينار وال درهمٍ قط، بـل كـان   والسبب في إعانته على العلم، وكان مع ذلك مجبوالً على الكرم، 
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نـانير وال  شيئاً يقدر عليه من دراهم وال د يجود به كله، وكان ال يرد من يسألهمهما قدر على شيء من ذلك 
  .، حتى الكتب يعطيهاثياب وال كتب

وجاور  وحج مرات كثيرة،: -رحمه اهللا تعالى-ذيل الطبقات عن اإلمام المحقق ابن القيم وقال ابن رجب في 
   .، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منهبمكة

 ح اهللا بها عليوقال ابن القيم في مقدمة مفتاح دار السعادة الذي ألفه بمكة، وكان هذا من بعض التحف التي فت
من أنزل إليه حوائجـه  فما خاب : قال إلى أن... ، وإلقاء نفسي ببابه مستكيناً ذليالًحين انقطاعي إليه عند بيته

   .وبحماه نزيالً ،وأصبح ببابه مقيماًوعلق به آماله، 
بين العلم والعمل، فمن قرأ سيرة الشـيخ محمـد    الجمعوهكذا يستمر العلماء المحققون على هذا المنهج، وهو 

من صـالة   الخاصة مالالعجب، فيتعجب من هذه األعمحمد بن عبد الوهاب رأى  -رحمه اهللا-اإلمام المجدد 
   .إلى عصرنا مميذهوكذلك أبناءه وأحفاده وتالقام به من جهاد بالسنان واللسان،  وتالوة وذكر مع ما

- والعمل، فمن أدرك الشيخ عمر بـن سـليم  من هذا النوع من أهل العلم  ذه البالد أيضاً لها القدح المعلىوه
رابهم وأمثالهم فهؤالء يضرب ضوأ جميعاً -حمهم اهللار-عبادي والمفدى والخريصي والمطوع وال -رحمه اهللا

  .بهم المثل في العبادة
خاص بسلف هذه األمة، فهناك أمثلة، وهـذا الشـيخ عبـد    أن هذا شيء غير مقدور عليه، هذا  :يعني ال يقال

اء مضرب المثل في التضحية، حيث بذل جميع وقته للدعوة والتعليم، وقض -رحمه اهللا تعالى-العزيز بن باز 
فضـبطت  جاء من المستشفى، والحظت عليه آثار التعـب،   الحاجات، وحدثتنا زوجته أنه في ليلة من الليالي

السـاعة، فأخبرتـه    ة، وسألها لم لم يشتغل منبـه الساعة بعد عادته في القيام بساعة رأفةً به، فانتبه على العاد
معـدل  وكان  الراحة في الجنة،: -رحمه اهللا- ن أجل راحته، فقالوأخبرته أنها فعلت ذلك م فالمها على ذلك،

   .نومه ال يزيد في اليوم والليلة ال يزيد على أربع ساعات
من أوله إلى آخره بمقدار ست ، ويؤدي العمل من يزاول العمل الوظيفي الموجودين ومن شيوخنا األحياء اآلن

تجده يحرص علـى الصـالة علـى    ، وقته معمور، والدروس اليوميةساعات في اليوم، ومع ذلك يكون لديه 
، فيصلي علـى الجنـازة   واآلن خرج من الدوامالجنائز، ويتردد على المساجد التي يصلى فيها على الجنائز، 

فعلى كل حال فهذا ليس بالمستحيل، لكن الموفق من وفقه اهللا،  ه درس، وفي الليل قيام،ويتبعها، والمغرب عند
، وأكرر مـا ذكرتـه   خيراً يعينهمن نفسه  -جل وعال- اهللا لذي يريت يزاحمنا، فانقتصر على هذا؛ ألن الوق
ع لو أسند لشخص يحكي واقعه في العلم والعمل لكان أنفع؛ ألن القول الكالم الـذي  وفي البداية أن هذا الموض

أما يسند إلى شخص لم يعرف بشيء من هذا، فهذا ال شـك أنـه   ينبع من القلب ويصدقه العمل هو المقبول، 
   .ظن من اإلخوان، وال نقول إال خيراً، واهللا أعلمحسن 

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
  :أسئلة

أو عقد الدروس، وما قـولكم فـيمن    كتدريس الحلقات لِّغ اإلنسان علمه وهو غير مؤهلكيف يب: هذا يقول
  ن حجة علي؟أنا ال أحفظ القرآن خوفاً أن يكو: يقول
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استعجال للثمرة، فعليه أن يتأهل قبل ذلك، ثـم بعـد   التعليم قبل أن يتأهل هذا ال شك أنه كونه يقدم على : أوالً
  .ودعت الحاجة إلى أن يعلم عليه أن يبادر بالتعليم فهذه زكاة العلم ذلك إذا تأهل

فعليـك أن تحفـظ    تلبيس الشـيطان،  فال شك أن هذا منأما كونه ال يحفظ القرآن خشية أن يكون حجة عليه 
الدراسـة  ، وهذا سؤال يرد كثير من الطالب في -جل وعال-القرآن وأن تجاهد نفسك، وأن تخلص عملك هللا 

التخـرج  ونصـب عينـي   أنا دخلت الكلية الشـرعية،  : الكليات الشرعية، كثير منهم من يقولفي النظامية، 
نعـم يخـدش فـي    : أن هذا يخدش في اإلخالص، نقـول  ، وال شكوالشهادة وبناء األسرة، وظروف الحياة

ال، ليس الحل أن تترك الدراسة، الحل أن تجاهد نفسـك  : هل الحل أن أترك الدراسة؟ نقول: اإلخالص، فيقول
  .منك صدق النية أعانك -جل وعال- باإلخالص، وإذا علم اهللا

ة، واالنشـغال  ل، كحق الوالدين، واألسركيف نكثر من العبادة والعلم والدعوة وزماننا مليء بالشواغ: يقول
ونعطي كـل ذي حـقٍ    ؟ومهااباألجهزة الحديث، كالحاسب والجوال ونحوهما، مع انفتاح المنكرات فكيف نق

  م والعبادة والدعوة مع قصر العمر؟حقه، وننتفع من األجهزة، ونكثر من العل
، لكن أنـت  نيح وجدت في هذا الزمحمثل هذه األعذار لم تعق من كان قبلك، أنت عندك صوارف ص: أقول

 السـيارة  بسبب هذه الوسائل، بإمكانك أن تركـب العلم بمراحل، بهذه الوسائل تدرك ما أدركه من سبقك من 
أن وتصل إلى المسجد بخمس دقائق، لكن من تقدم الذين ليست عندهم هذه الشواغل يحتاج إلى سـاعة إلـى   

  .يصل إلى المسجد الذي فيه درس
 آلالت التي تعتذر بها هي خير معين لك على التحصيل، ما الذي يمنعك إذا تعارض درس مع آخرأيضاً هذه ا

أن تقتني من األشرطة التي شرحت فيها الكتب من أهل العلم الموثوقين، وتنظر في المتن تحفظ مـن المـتن   
الصـوارف   موجود ال شك أنهموجود بالنسبة لمن تقدم، وتسمع الشرح وتعلق عليه، هذا درس، وهذا لم يكن 

  .-إن شاء اهللا تعالى-لكن ابذل من نفسك تجد  ة، ومع ذلك المعين والميسر موجود،موجودة، والشواغل كثير
  هل يجوز السهر على قراءة الكتب مع ذكر دليل ذلك؟: يقول

ذلـك،  وذكر ما يـدل علـى    )باب السمر في العلم(ترجم أهل العلم ومنهم اإلمام البخاري، وذكرنا هذا سابقاً 
وأخبار السلف كثيرة في هذا، فمنهم من يجزئ الليل إلى ثالثة أجزاء، ينام ثلث، وينظر في العلم ثلـث، ثـم   

والنبـي   )، والحديث بعدهاكان يكره النوم قبلها(: دح بهذا، وال يتعارض بهذا أبداً مع حديثيصلي ثلث، وم-
فالمسألة موازنة بين المصالح والمفاسـد، وال   بعد صالة العشاء تحدث مع أهله ساعة، -عليه الصالة والسالم

، فضـالً عـن السـهر مـع     شك أن النوم أفضل من السهر على المباحات، فضالً عن السهر مـع التخلـيط  
  .المحرمات، نسأل اهللا السالمة والعافية

  .من حال السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن كل يوم، وهذا مستفيض عنهميكثر السؤال عما جاء ذكره 
 كل يوم مع أن الدموع تنهمـر من يقرأ القرآن راءة القرآن عند الماهر، ومع ذلك بإمكانه أن يتدبر، وقد رأينا ق

ثبت عنـه   -عليه الصالة والسالم-وليس بصعب، وهو موجود إلى اآلن، النبي  ،فليس بالمستحيل ه،من عيني
إنما  -عليه الصالة والسالم-هذا الكالم منه مثل  ))في سبع وال تزدالقرآن  اقرأ((: أنه قال لعبد اهللا بن عمرو

أراد أن يقرأ القرآن ليل نهار، ويترتب على هذا  يعالج بمثل هذا الكالم، ابن عمرو المندفع هو عالج للمندفع،
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اقرأ القـرآن  ((: أن يحد منه هذا االندفاع، فقال له -عليه الصالة والسالم-فأراد النبي تضييع بعض الحقوق، 
: إني أطيقه أكثر من ذلك، فقـال : فقال ))ليلة اقرأه في عشرين((: من ذلك، فقالنطيق أكثر : لفقا ))في شهر

القـرآن  اقرأ ((: يطيق أكثر من ذلك، قال ))في عشر((أطيق أكثر من ذلك، : فقال ))اقرأه مرتين في الشهر((
ـ ق بالمنهي بالمنهي، إذا كان النهي من أجل الرففإذا كان النهي للرفق  ))في سبعٍ وال تزد ره فتنظر بالنسبة لغي

ال  :اء في الحديث عند أبي داود وغيره أنـه ففي كل حرف من القرآن عشر حسنات، وجالنصوص األخرى، 
لكن هـذا  يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثالث، والعلماء يقررون أن القراءة بأقل من ثالث ممكنة وقد يفقه، 

أنـا أقـرأ   : شـخص لنا أمور دنياه، فمثل هذا ال يفقه، لكن لو قال لديه أعمال أخرى، وانشغال ب بالنسبة لمن
خمسة بعد صالة الصبح، وخمسة بعد صالة الظهر، وخمسة أجزاء بعد صالة العصـر، وأسـتطيع أن أقـرأ    

هل لهـذا المنـع مـن     رأ بعد صالة الظهر؛ ألجل أن تفقه،إنك ال تفقه، ال تق: ، هل نقول لكالقرآن في يومين
ال يفقـه، فهـو   ؟ لكن غالب الناس إذا قرأ عشرة فـي اليـوم   ى الفقهت من هذه األوقات أثر علالقراءة في وق

ومنهم من يرى كابن رجب وغيره أن هذا في األوقات العادية، أما في األوقات الفاضلة  على الغالب، محمول
   .يختم القرآن في رمضان في كل ليلةفتغتنم هذه األوقات، وال مانع أن 

ليل ختمة، ومنهم من يختم ختمتـين  أن منهم من يختم بالنهار وبال -ال بد من التنبيه عليهوهذا -ء وذكر العلما
الصوفي أنه كان يختم أربعاً بالليل وأربعـاً بالنهـار،   وذكر الحافظ ابن كثير والنووي عن ابن الكاتب  ،بالليل
كان يقرأ القرآن في أسبوع، قلنـا  أنه  وذكر القسطالني عن شخصٍ ليس بالمقدور، والوقت ال يستوعب،وهذا 

، وال شـك أن  الطواف بالبيت سبعاً، وهذا ال يمكنوقيل في شوط، وعرفنا أن األسبوع : أسبوع ممكن، ثم قال
يقرأ، والقراءة التي تترتب عليهـا   ، يريه أنه قرأ وهو في الحقيقة لمالناسبعض هذا من تلبيس الشيطان على 

   .بالتالوة والتدبر، وبنية االنتفاع من القرآن ،جه المأمور بهالو إذا كانت علىآثارها ال شك أنها 
تورث القلب من العلم والعمـل  وقراءة القرآن على الوجه المأمور به " :يقول -رحمه اهللا تعالى-شيخ اإلسالم 

   :يقول -رحمه اهللا تعالى-ابن القيم  ."والراحة ما ال يدركه إال من جربة واإليمان والطمأنين
ــد ــدى  برفتـ ــتَ الهـ ــرآن إن رمـ   القـ

  

ــرآنِ    ــدبر القـ ــت تـ ــالعلم تحـ   فـ
  

وأما قراءة الهذّ من غير ترتيل وال تدبر ال شك أن أثرها في النفس ضعيفة، لكنها إذا أخرجت الحروف مـن  
في تحصيل الحسنات المرتبة على مجـرد القـراءة   مخارجها، ونطق بها اإلنسان نطقاً كامالً ال شك أن أثرها 

  .، بكل حرف عشر حسنات-اهللا تعالى إن شاء-يثبت 
اقرأ، وارتق في درج الجنة كما كنت تقـرأ   :أن قارئ القرآن يقال له((: ي وأحمد بإسناد جيدوجاء عن الدارم

لكن العلم واإليمان الذي تورثه القراءة ال تكون مع هذا الهذّ، والمسـألة علـى    ))في الدنيا هذّاً كان أو ترتيالً
   .آخر السورة سان أن يقرأ بهذّ ال يستطيع أن يتريث، بل يكون نظره إلىنالتعود، إذا تعود اإل

كأنما  هوفيه الخير كله، ومن قام يقرأ ،، ففيه العلوم كلها-جل وعال-وعلى كل حال علينا أن نعنى بكتاب اهللا 
  .خاطب الرحمن مباشرة؛ ألنه كالمهي

ــرأه    ــام يق ــن ق ــذي م ــاب ال ــو الكت   ه
  

ــا خاطــب الــرحمن بــالك        لمكأنم
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بعض الناس إذا انتهى من دوامه وارتاح بعد العصر، بعد المغرب للجرائد والمجالت، وبعد العشاء للمساهير، 
   .منه نصيب -جل وعال-وليس لكتاب اهللا 

مع األسف بعض طالب العلم ال يعرف القرآن إال أن تقدم قبل الصالة بـدقائق، يفـتح المصـحف وإال فـال     
هو الغاية، والسنة مفسـرة للقـرآن،    ؟كيف نعنى بكالم البشربكتاب اهللا ف نعنلم  يعرفه، وهذا خلل، يعني إذا

ِإن هـو ِإلَّـا وحـي    *  وما ينطـقُ عـنِ الْهـوى   {: والسنة كما جاء ؟غل بالوسائلتفكيف نترك الغاية ونش
ـ ن، وما يعين علـى فهمه فالسنة أيضاً غاية، فعلينا أن نعنى باألصلين بالوحيي ]سورة الـنجم ) ٤-٣([}يوحى ا، م

وسـائل علـى   بحيث إذا تعارض النظر في غيرهما مع النظر مع غيرهما قدم النظر فيهمـا إال إذا قـدمنا ال  
  .لفهم المقاصد، وأما إذا عرفنا الوسائل فيكون اهتمامنا منصباً على هذه الغايات، واهللا أعلم المقاصد

  .حمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا م


